


Al een lange tijd zijn we je kwijt 
Je was er wel en ook weer niet 
Vaak deed ons dat veel verdriet 

Je ging steeds verder bij ons vandaan 
Tenslotte moesten we je laten gaan 

t 
In liefdevolle herinnering aan 

Johanna Helena Nijmeijer 
weduwe van Gerhardus Johannes Kalter 

Ze werd geboren op 24 juli 1921 te Losser. 
Ze overleed op 4 juni 2010 te Losser. 

Ma was de oudste in een gezin van vier dochters. Ze trouwde au
gustus 1944 met Gerhardus Kalter, waarna ze gingen wonen aan de 
Hogeweg. In 1950 verhuisden ze naar de Kloppenstraat waar ze bijna 
60 jaar heeft gewoond. Samen kregen ze zes zonen, waar ze erg trots 
op was. Ma hield erg van orde en regelmaat. 
Toen de kinderen ouder werden trokken Ma en Pa er regelmatig met 
de auto op uit. Ook gingen ze twee keer per jaar op vakantie en daar 
genoten ze erg van . 
Het plotselinge overlijden van Pa was een harde klap voor haar, maar 
ze was een sterke vrouw en pakte het leven weer op. Vele jaren ging 
Ma nog op reis met haar zus, vriendin en de buurvrouw. Hierover en 
over haar veertien kleinkinderen en 22 achterkleinkinderen kon Ma 
vele verhalen vertellen. 
De laatste jaren ging haar gezondheid achteruit, maar ondanks deze 
lichamelijke en geestelijke achteruitgang klaagde Ma nooit. Als je haar 
vroeg : "Hoe gaat het?" dan zei ze: '"t Geel good, mie mekeert niks." 
Door de goede zorgen van Johan en Annie kon ze nog heel lang thuis 
blijven. Ondanks deze zorg kwam de onvermijdelijke opname in Ver
pleeghuis Oldenhove, waar ze liefdevol werd verzorgd. 
Ma was een gelovige vrouw die nog, zolang het kon, naar de St. Mar
tinuskerk ging. 

Met veel gevoelens van dankbaarheid willen we afscheid van haar 
nemen. 

Voor uw medeleven, belangstelling en uw aanwezigheid vandaag zijn 
we u zeer dankbaar. 

Haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen 


